
Escola Pare Poveda  
EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU  

Escola plural, democràtica, participativa i respectuosa amb l'entorn.  

Eduquem l’alumnat en el creixement intel·lectual, emocional i social perquè 
arribin a ser ciutadans responsables, compromesos i amb esperit crític.  

Volem aconseguir que l’alumnat sigui competent en habilitats socials i  
personals per poder desenvolupar-se en el món que els envolta.  

Fomentem que les persones que formen part de la comunitat educativa  
participin del dia a dia de l’escola sentint-se part d’ella.  

LÍNIA PEDAGÒGICA  

 
COM HO FEM? Respectant el ritme de tot l’alumnat  

∙ Espais d'aprenentatge a infantil  
o Grups amb alumnat de diferents edats (P3, P4 i P5)  
o Ho fem tres matins a la setmana  
o Basats en un treball manipulatiu i d’experimentació  
o Es convida als infants a passar pels diferents espais: joc simbòlic,  

el de llum, el d’exterior, dits petits, l’artístic, d’anglès, de  
construccions i el d’experimentació …  

∙ Espais matemàtics a primària (projecte Innovamat)  
∙ Fira matemàtica de tota l'escola 



Escola Pare Poveda  
∙ Iniciació al mètode científic :  

o Congrés de ciència  
o Petits talents científics  

∙ Racons de llengua  
∙ Ús de les noves tecnologies: Iniciació a la robòtica, Canva, Stop motion, 

Puppet Pals i ús d'entorns digitals d'aprenentatge: Drive, correu 
electrònic….  

∙ Padrins de lectura  
∙ Participació en les activitats de les biblioteques del barri  
∙ Visita d'alguns autors o il·lustradors de llibres infantils  
∙ Biblioteques d'aula / L'hora del conte  

PROCÉS D'ADAPTACIÓ DE P3  
Els infants que comencen l’escola necessiten un temps per adequar-se a 
moltes novetats: espais diferents, companys i companyes diferents. És per això 
que els tres primers dies fem un horari diferent perquè el procés d’adaptació 
sigui el més fàcil possible ...  

PROCÉS D'ACOMPANYAMENT A LA SECUNDÀRIA 
L’itinerari de la nostra escola comprèn tres centres de Secundària ∙ IES 
Serrat i Bonastre  

∙ IES Vall d’Hebron  
∙ IES Narcís Monturiol  

Pendents de la propera construcció del nou Institut Vallcarca a l’espai annex 
al centre.  
  
SERVEIS ESCOLARS DE L’AFA  

∙ Servei d’acollida fora de l’horari lectiu  

∙ Matí: de 7:30 a 9:00  
∙ Tarda: de 16:30 a 18:00  

∙ Espai de migdia 12:30 a 15:00  

∙ Activitats extraescolars  

∙ Projecte de socialització de llibres  

     Quota material escolar: 65€ anuals  
Llibres socialitzats: 62€ anuals aprox.  
Soci de l’AFA: 55€ anuals  
Sortides: entre 80 i 90 € anuals(depenent del tipus de sortides) 


